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FRIEDRICH SCHLEGEL E AUGUST WILHELM SCHLEGEL: TEÓRICOS 
DA APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA 

LITERATURA 
                                                                       Constantino Luz de Medeiros (UFMG). 
 

RESUMO: Mais de um século e meio antes do discurso proferido por Hans Robert Jauss no ano 
de 1967, intitulado “História da literatura como provocação à ciência literária”, no qual o 

estudioso busca desconstruir as bases de uma visão teleológica da história da literatura, os 
irmãos Friedrich e August Wilhelm Schlegel já chamavam a atenção para a necessidade de se 
compreender a aproximação recíproca entre teoria, história e crítica da literatura. 
Contemporâneos do Zeitgeist em que a história da literatura não apenas começava a se constituir 
enquanto disciplina, mas se tornava uma importante área do conhecimento científico, os estudos 
dos irmãos Schlegel indicam que a problemática inserida por Jauss já se encontrava, ainda que 
em germe, na discussão sobre a poesia dos antigos e dos modernos, na resolução da famosa 
Querelle des anciens et des modernes, e na concepção dialética dos sistemas circular e 
progressivo de compreensão da literatura. O artigo apresenta e discute a aproximação entre as 
formas discursivas da teoria, da crítica e da história da literatura em obras de August Wilhelm 
Schlegel e Friedrich Schlegel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Friedrich Schlegel. August Wilhelm Schlegel. Teoria da literatura. 
História da literatura. História da crítica literária. Primeiro Romantismo Alemão.  
 
 

Introdução 

No alvorecer do século XIX, Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) 

anunciava a necessidade de se realizar uma revolução estética nos estudos literários. 

Uma revolução que ecoasse a atmosfera de mudanças que se operavam em todos os 

âmbitos da vida e da arte. Em linhas gerais, a denominada revolução estética 

schlegeliana representou uma ruptura com as normas até então vigentes no modus 

faciendi de crítica literária do século XVIII alemão. Buscando refúgio à crítica 

dogmática e normativa, e, ao mesmo tempo, uma solução para o problema do juízo de 
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gosto, criado principalmente a partir da terceira Crítica de Kant, Schlegel afirma a 

necessidade de uma nova época para os estudos dos fenômenos literários. Sem dúvida, 

após as teorias de Karl Philipp Moritz sobre a fruição artística desvinculada de 

finalidade, e a definição de Immanuel Kant do prazer estético como uma satisfação 

desinteressada, as discussões sobre a arte literária e o belo sofrem diversas rupturas, 

abrindo caminho para a questão da autonomia da arte. Essa mudança sistemática na 

observação das obras literárias é parte integrante das alterações sociais, econômicas, 

políticas e epistemológicas ocorridas a partir da segunda metade do século XVIII.  

Além do estabelecimento da crítica literária enquanto organon da criatividade de 

espírito e reflexão potencializada, Friedrich Schlegel busca transcender a problemática 

da imitação dos antigos, a famosa Querelle des anciens et des modernes, pela percepção 

de que não era mais possível uma imitação servil da arte da Antiguidade, devendo o 

artista moderno emular não a letra mas o espírito dos antigos. Schlegel reconhece a 

relação entre as formas literárias e seu contexto histórico, e afirma que o estudioso de 

literatura deve exercer sua crítica levando em consideração aspectos culturais e 

históricos e sabendo se posicionar de acordo com cada época. Nessa concepção original 

da relação entre as épocas da poesia - entre a poesia natural dos antigos e a poesia 

artificial dos modernos - os escritos sobre a Antiguidade clássica de Schlegel1 

pertencem aos mais importantes documentos da crítica literária, não apenas como 

estudo filológico e histórico sobre a poesia grega, mas como renovação dos estudos 

clássicos. É principalmente a partir desses escritos que o romântico alemão desenvolve 

sua dialética das formas poéticas, envolvendo tanto a poesia grega como a poesia dos 

denominados modernos. Assim, o crítico alemão contribui para o entendimento 

histórico do desenvolvimento da literatura, estabelecendo uma nova maneira de 

entender a arte literária e a relação entre as épocas ou períodos da arte.  

A ocupação dos irmãos August Wilhelm  e Friedrich Schlegel com a questão da 

aproximação entre teoria, história e crítica da literatura data dos primeiros anos da 

década de 1790. Parte desse esforço pode ser contemplado em obras como o Studium-

Aufsatz, publicado pelo mais novo dos irmãos, Friedrich Schlegel, quase que 

concomitantemente ao escrito de Friedrich Schiller Poesia ingênua e poesia 

sentimental, nos anos de 1794 e 1795. Ambas as obras inserem-se ainda, de certo modo, 

no que Hans Robert Jauss (1970, p. 28) denominou como a réplica de Schiller e de 

                                                           
1 Quando referido apenas a “Schlegel” trata-se de Friedrich Schlegel. 
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Schlegel à Querelle des anciens et des modernes, caracterizando-se ainda pelo empenho 

em compreender as épocas ou períodos da arte (antiga e moderna), e estabelecer 

parâmetros para que a arte dos modernos alcançasse o mesmo grau de objetividade que 

a poesia alcançara entre os antigos. 

Os jovens do primeiro romantismo alemão postulavam que apenas o 

conhecimento filosófico e filológico, aliado à compreensão da letra e do espírito da obra 

literária permitiriam substituir a crítica dogmática e normativa do Kunstrichter, o juiz de 

arte, que vigorava até então. Desde a década de 1760 o trato com as obras de arte em 

seu tempo histórico começa a surgir de forma cada vez mais intensa. Com a publicação 

da História da arte da Antiguidade, de Johann Joachim Winckelmann, e os Fragmentos 

sobre Literatura de Johann Gottlieb Herder, na década de 1770, a noção de que fazer 

história da arte e da literatura era algo mais do que a acumulação de informações 

biográficas de autores e dados sobre obras em antologias é gradativamente substituída. 

Aos poucos surge um tipo de história da literatura que compreende a 

singularidade de cada fenômeno em sua época e lugar, contendo  igualmente a posição 

crítica do autor. Mas, é somente no final do século XVIII e começo do XIX, com as 

histórias da literatura de Friedrich Schlegel e Friedrich Bouterwek que se pode afirmar a 

existência de uma nova forma de se fazer história da literatura. Por outro lado, entre os 

anos de 1796 e 1801 surge um novo tempo para os estudos literários, quando um grupo 

de jovens decide se encontrar na residência de August Wilhelm, então nomeado 

professor de Estética da Universidade de Jena.  

Assim como a época do primeiro romantismo alemão assinala a ruptura com a 

tradição da referencialidade na representação literária, inaugurando uma arte 

autorreferencial, metacrítica e problematizadora do próprio fazer artístico, diversos 

escritos dos românticos chamam a atenção para o caráter não apenas lógico, mas 

necessário da aproximação entre teoria, crítica e história da literatura. Nesse sentido, 

como afirma Marco Aurélio Werle: “É como se o romantismo tomasse consciência de si 

e se percebesse entrando para a história do pensamento e se consolidasse como um 

modo de ver e de pensar a literatura e a arte no interior da tradição” (WERLE, 2014, p. 

11). O artigo discute alguns aspectos da problemática que envolve os estudos 

diacrônicos de literatura a partir da leitura da Doutrina da Arte de August Wilhelm 

Schlegel, de Conversa sobre a Poesia, de Friedrich Schlegel e do pensamento primeiro 

romântico sobre a aproximação entre história, teoria e crítica de literatura. O objetivo 
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principal é demonstrar que, para os românticos alemães (e ainda hoje) essa aproximação 

não é somente natural, mas necessária para que os fenômenos de literatura possam ser 

compreendidos em toda a sua dimensão. 

 

1. A aproximação entre teoria, história e crítica da literatura na Doutrina da Arte 
(1801), de August Wilhelm Schlegel. 
 

Parte dos pressupostos teóricos que permitiram aos românticos alemães 

desenvolverem conceitos inovadores no campo dos estudos literários têm origem na 

sólida formação filológica adquirida com pensadores como Christian Gottlob Heyne ou 

Friedrich August Wolf (1759-1824). As pesquisas de Wolf no âmbito dos estudos 

filológicos culminariam no que ficou conhecido como a “Questão homérica”, ou seja, a 

delimitação ou não da autoria dos poemas épicos atribuídos a Homero. Partindo dessa 

sólida formação filológica que obtiveram na época em que estudaram em Göttingen, os 

irmãos Schlegel postulavam a necessidade de se associar o conhecimento sério e 

sistemático da literatura ao entendimento dos povos, culturas e épocas para estabelecer 

o que Friedrich Schlegel denominava de filosofia da filologia. O estudo atento das obras 

em seu contexto histórico e social mesclava-se à atenção aos detalhes estilísticos e 

filológicos. Os ensaios crítico-literários intitulados de Charakteristiken [caracterizações]  

são exemplos práticos desse tipo de exegese literária. As caracterizações, espécie de 

ensaio crítico-literário, que os irmãos Friedrich e August Schlegel escreveram sobre 

autores e obras são até hoje considerados os primeiros exemplos de crítica literária não 

dogmática no alvorecer do século XIX2. 

Em um tempo em que a crítica de literatura ainda não havia se refugiado nas 

academias – nas quais, pela própria hierarquia inerente ao universo acadêmico o 

exercício da crítica nunca é totalmente autônomo – os estudos de literatura dos irmãos 

Schlegel se destacam entre outras obras de seu tempo justamente por seu caráter 

original. Exímios conhecedores da Antiguidade clássica e da literatura de seu tempo, 

esses pensadores contribuíram, de certo modo, para a resolução da famosa Querelle des 

anciens et des modernes ao esclarecer – diferentemente de estudiosos como Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768), o qual considerava os antigos muito superiores aos 

                                                           
2 Sobre a caracterização como ensaio crítico-literário, ver: MEDEIROS, Constantino Luz de. 
Caracterização: a obra de arte crítico-literária. Pandaemonium Germanicum. Vol. 18, n. 25, Jan./Jul. 
2015, p. 37-55. 
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modernos – que cada época da poesia tem sua característica e sistema próprios não 

cabendo mais a comparação entre os antigos e os modernos. 

Publicada no ano de 1801, a Doutrina da Arte, em alemão Kunstlehre, do 

primeiro romântico August Wilhelm Schlegel (1767-1845) pode ser considerada, 

segundo Marco Aurélio Werle (2014, p.  12) uma das primeiras contribuições aos 

estudos sobre filosofia da arte, tendo inclusive influenciado tanto a filosofia da arte de 

Schelling, de 1805, quanto os Cursos de Estética de Hegel, os quais foram publicados 

entre os anos de 1820 e 1830. Fundamentando-se nas teorias de seu irmão Karl Wilhelm 

Friedrich Schlegel (1772-1829), August Wilhelm compreende a obra de arte literária 

como integrada na história de sua forma, como resultado dessa história. A 

inseparabilidade desses discursos sobre a arte literária pode ser compreendida no 

postulado romântico de que toda obra literária carrega em si, de alguma forma, a 

história da literatura. August Wilhelm, na introdução de sua Doutrina da Arte, chama a 

atenção para a importância (muito atual) de não se separar teoria, crítica e história da 

arte, já que esses campos funcionam o tempo todo em interação, complementando-se 

mutuamente: 

A teoria, a história e a crítica das belas-artes são os assuntos desses 
cursos. Na verdade, não irei tratar de cada uma delas de maneira 
isolada e separada, e sim procurarei, na medida do possível, unificar e 
fundir reciprocamente todos os três âmbitos. Proponho isso não 
devido à convicção de que assim cada uma delas se tornará mais 
instrutiva e atrativa, mas porque cada uma delas pura e simplesmente 
não pode subsistir sem a outra e cada uma somente pode ser elaborada 
e consumada por meio de uma mediação com as outras. (SCHLEGEL, 
2014, p. 21). 

A noção de que não se deve separar teoria, história e crítica da literatura parece 

muito natural e até espontânea nos escritos de August Wilhelm e de seu irmão Friedrich, 

estudiosos para os quais era preciso criar uma nova maneira de se conceber os 

fenômenos literários. A certeza de que a atividade de crítica literária pressupunha uma 

sólida visão da história da literatura é um dos fundamentos da Doutrina da arte. O 

trânsito entre as áreas da história, da teoria e da crítica seria não apenas obrigatório, mas 

imprescindível, já que o conhecimento das épocas da poesia fornece, por exemplo, os 

dados empíricos com os quais o teórico chega à conclusões universais e, por outro lado, 

sem a crítica filológica não seria possível conhecer detalhadamente essas obras. Ainda 

de acordo com August Wilhelm, o diálogo permanente entre a teoria e a crítica tem o 

intuito de abstrair as formas individuais para se chegar aos conceitos universais: 
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Além disso, existe na crítica de arte uma referência constante à teoria. 
Pois, o julgamento apenas pode ser tornado claro e ser expresso por 
meio de conceitos, os quais primeiramente adquirem sua 
determinidade plena por meio de seu lugar em um sistema pressuposto 
(possua-se ou não expressamente um sistema). A reflexão crítica é, na 
verdade, um experimentar constante, a fim de se chegar a enunciados 
teóricos. Por outro lado, aquilo que está presente em uma arte torna-
se, por meio da crítica, primeiramente objeto para a história da arte e, 
assim, também é elaborado, de modo mediado, para a teoria. 
(SCHLEGEL, 2014, p. 40). 
 
 

2. O individual e o universal nos estudos literários dos primeiros românticos 

alemães 

Ao denominar a primeira parte de seus “Cursos sobre Literatura Bela e Arte” 

de “Doutrina-da-Ciência”, o primeiro-romântico August Wilhelm Schlegel aproxima 

sua obra da Doutrina-da-Ciência, do filósofo Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 

publicada no ano de 1794. Como a Doutrina-da-Ciência de Fichte, a obra busca 

estabelecer um princípio central, um fundamento organizador que aproxime os âmbitos 

do particular e do universal nos estudos de literatura. Nesse sentido, a visão da poesia 

como aglutinadora de todos os âmbitos da vida e da arte é algo que aproxima as 

concepções de August Wilhelm e de Friedrich Schlegel: 

A Doutrina da Arte é o primeiro sistema estético na história do 
pensamento humano, surgida no período filosófico pós-kantiano [...] 
Sua proposta é articular todos os gêneros de arte com base em uma 
raiz comum: a poesia como atividade principal que caracteriza o ser 
humano. A arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a dança e a 
arte do jardim são tidas como linguagens simbólicas da fantasia, as 
quais procuram, com seus meios e materiais específicos, realizar a 
poiesis na natureza (WERLE, 2014, P. 317). 

 

              Um dos grandes problemas que se colocava aos estudos literários no final do 

século XVIII (e continua atual) era exatamente a necessidade de aproximação entre os 

âmbitos da história da literatura (que trata de particulares) com o âmbito da teoria da 

literatura (que aborda os conceitos universais).  

August Wilhelm Schlegel procura responder, com sua obra, como tal doutrina 

da arte conseguiria realizar a síntese entre fenômenos particulares da história da 

literatura e os conceitos universais da teoria da literatura. Essa problemática encontra-se 

inserida em um trecho sintomático, quando o teórico aborda a distinção entre o 

universal e o individual dos estudos de literatura, chamando a atenção para o fato de 

que, embora díspares e distantes, esses campos do saber são interpenetráveis e 
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necessários. Partindo da distinção feita por Aristóteles (2008, p. 54) entre as esferas da 

história e da poesia como campos do que aconteceu ou poderia ter acontecido, de 

acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade, August Wilhelm teoriza 

sobre a crítica, a teoria  e a história como campos que se complementam: 

Aqui já se manifesta mais nitidamente como a história e a teoria, 
justamente por serem de natureza diferente e se moverem em direções 
opostas, aspiram por se encontrarem e a transitarem de uma para a 
outra. A teoria comprova o que deve acontecer, ela parte da mais 
universal e suprema exigência e a partir desse estágio se dirige cada 
vez mais ao particular sem poder alcançar inteiramente o individual. A 
história é conduzida de um fenômeno individual a outro, mas a 
suprema universalidade e o mais elevado sempre estão presentes de 
modo invisível (SCHLEGEL, 2014, p. 31). 
 

 O estudioso alemão contempla a história da arte literária como algo que não 

pode prescindir da teoria da literatura, pois o estabelecimento de conceitos universais é 

tarefa da teoria. Mas a teoria também não pode prescindir da história, porque extrai seus 

conceitos e investiga as leis em fenômenos individuais que a história (munida dos 

apetrechos da crítica de literatura) lhe fornece. A questão central dessa discussão, a 

passagem do individual ao universal, será realizada em conjunto. A crítica, como a 

teoria, observa as partes sempre em relação ao todo, todavia, diferentemente da teoria, 

ela tem acesso imediato aos elementos particulares, tendo igualmente o potencial para 

auxiliar o estudioso a compreender a história da literatura e chegar aos conceitos 

universais. Essa mesma concepção dos estudos literários é defendida por Friedrich 

Schlegel, o irmão mais novo de August Wilhelm, o qual acreditava que apenas o estudo 

histórico, filológico e filosófico da arte literária poderia fornecer elementos suficientes 

para uma sólida formação e atuação do crítico de literatura. 

Assim, os três modos de atuação do campo dos estudos literários, o teórico, o 

crítico e o histórico são interdependentes, complementares e necessários uns aos outros 

para que se possa obter a impressão do todo na obra de arte literária. A transição entre o 

particular (a história) e o universal (a teoria) deve ser concretizada por um estudioso de 

literatura capaz de se utilizar não apenas de seus conhecimentos filológicos, teóricos e 

linguísticos, mas igualmente de ler o espírito e a letra do texto literário. Mas uma vez, 

essa teoria da leitura do espírito e da letra de um texto remete à Doutrina-da-Ciência de 

Fichte, pois, assim como na obra do filósofo é a intuição que assume um lugar 

privilegiado no caminho que a consciência percorre (ou nos movimentos dessa 

consciência), de acordo com August Wilhelm é a ato de leitura, um ato divinatório 
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realizado pelo crítico, que auxiliará a compreender até mesmo o que não se encontra na 

letra do texto. Por ato divinatório não se deve compreender o mesmo que adivinhação. 

Trata-se do movimento realizado pelo crítico ao sintetizar o todo nas partes, ou mesmo 

ao estabelecer se uma obra havia concretizado sua tendência.  

Um exemplo clássico de junção entre história, teoria e crítica de literatura, que 

demonstra claramente o que significa o conceito de tendência é a caracterização que 

Friedrich Schlegel  escreveu sobre Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795), 

de Johann Wolfgang Goethe. Na obra, partindo de uma visão geral sobre os períodos da 

arte romântica (história) e da análise apurada do romance de Goethe (crítica), o 

estudioso chega a diversas conclusões sobre o gênero conhecido como o 

Bildungsroman, o romance de formação, indicando que a obra cumprira com sua 

tendência e ideal ao se tornar exemplar para esse novo gênero (MEDEIROS, 2015,p. 

48). Exemplos como esses, nos quais teoria, crítica e história da literatura se 

interpenetram, podem ser encontrados nos escritos de Friedrich e August Schlegel. O 

pensamento central dos teóricos românticos era de que o estudioso da literatura, em sua 

busca por sintetizar teoria e história deve não apenas refletir sobre conceitos e 

fenômenos dados, mas intuir o devir (a tendência) das formas literárias no tempo, intuir 

a impressão do todo.  

 
3. Conversa sobre a poesia (1800) de Friedrich Schlegel e a questão da junção entre 
a teoria, a história e a crítica da literatura 

 
 
As teorizações da Doutrina da Ciência de August Wilhelm permitem 

igualmente contemplar a grande figura de Friedrich Schlegel, com quem o irmão 

desenvolveu a maioria de seus conceitos teóricos sobre a literatura. Um dos primeiros 

críticos de literatura, na concepção moderna do termo, Friedrich Schlegel dedicou 

grande parte de sua existência ao estudo das mais variadas épocas da literatura. Como 

afirma Luiz Costa Lima (1993, p. 192), até seu tempo, “Schlegel é o primeiro homem 

de letras que concentra toda sua formação a serviço do único alvo de ser crítico”. Um 

dos exemplos mais singulares da atuação de Schlegel nos campos da teoria, da história, 

da crítica da literatura e mesmo na criação literária é a obra Conversa sobre a poesia. 

Publicado em 1800, o romance em forma de ensaios, diálogos e reflexões parte da 

constatação de que todos os âmbitos do literário (que Schlegel chama de poesia) estão 

entrelaçados, de modo que a separação desses campos torna-se algo impensável: 
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A poesia irmana e une em laços indissolúveis todos os espíritos que a 
amam, Por mais que o que busquem na própria vida seja 
completamente diferente, este desprezando de todo o que aquele 
considera mais sagrado, um desconhecendo, não tomando 
conhecimento do outro, permanecendo-lhe sempre alheio, nessa 
região eles permanecem unidos e em paz por uma força mágica e 
superior. Cada musa procura e encontra a outra, e toso os rios da 
poesia correm juntos para o grande mar universal (SCHLEGEL, 2016, 
p. 483). 

 

A constante referência à fusão dos âmbitos da teoria, da crítica e da história é 

parte integrante de uma visão verdadeiramente holística do mundo, da natureza, e das 

relações sociais no primeiro romantismo. Em outras obras, o romântico aborda a 

questão da fusão dos gêneros na forma futura do romance absoluto, no entrecruzar de 

discursos, na composição coletiva (muitos dos fragmentos românticos foram escritos a 

quatro ou seis mãos), na reflexão em conjunto. Os jovens de Jena chamavam o ato de 

criação em conjunto de simpoesia, e o ato de filosofar ou refletir em conjunto de 

sinfilosofia. Todas essas noções indicam um Zeitgeist singular na história das ideias, da 

crítica e da história da literatura.  

Do mesmo modo, Conversa sobre a poesia é um exemplo de obra na qual 

Schlegel realmente aproxima os âmbitos da teoria, da crítica e da história da literatura. 

Grande parte do romance é dedicado a uma exegese dos tempos históricos da literatura, 

como no trecho denominado de Épocas da poesia. Atravessando diversos séculos em 

revista, o pensador alemão descreve como cada fenômeno literário está intimamente 

relacionado com sua história, pois,  “é da própria essência de toda arte ligar-se ao que é 

cultivado e, por isso, a história remonta mais e mais, de geração em geração, de degrau 

em degrau, até a Antiguidade, até a primeira fonte original” (SCHLEGEL, 2016, p. 

491). Todavia, além do estudo que realiza sobre cada período de arte, autor ou obra, a 

forma dialógica com a qual a obra foi pensada e realizada permite intercalar momentos 

de crítica, de história e de teoria, de um modo muito espontâneo, sem perder a noção de 

que algo na arte resiste a qualquer forma de exegese. Mais tarde, nos fragmentos da 

Athenäum e da Lyceum, o crítico alemão deixa ainda mais claro que a arte literária do 

futuro, denominada de romance absoluto ou de poesia romântica, universal progressiva 

jamais pode ser compreendida de um modo exaustivo, pois, “não pode ser esgotada por 

nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar caracterizar-lhe o ideal” 

(SCHLEGEL, 1998, p. 64). A partir da análise da relação entre as formas literárias e o 
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contexto histórico de seu surgimento, diversos escritos de Schlegel antecipam o tipo de 

leitura crítica que somente seria realmente efetivada no século XX. A real importância 

da história da literatura fica patente em Conversa sobre a poesia: 

Onde algum espírito vivo aparece unido à letra cultivada, ali há arte, 
separação, matéria a superar, instrumentos a utilizar, um projeto e leis 
de tratamento. É por isso que vemos os mestres da poesia se esforçar 
poderosamente para formá-la da mais diversas maneiras. Ela é uma 
arte, e onde ainda não chegou a sê-lo, deve se tornar tal, e quando se 
tornou, ela desperta por certo naqueles que verdadeiramente a amam 
um forte anseio de entendê-la, de conhecer a intenção do mestre, de 
compreender a natureza da obra, de saber a origem da escola e o 
andamento de sua formação. A arte repousa sobre o saber, e a ciência 
da arte é sua história (SCHLEGEL, 2016, p. 491). 

 

Nessa obra é possível perceber o modo como o autor de Conversa sobre a 

Poesia assume que o papel do historiador da arte literária é compreender os fenômenos 

a partir de um estudo que aprofunde o histórico através do filológico, que desafie os 

limites do sincrônico e do diacrônico, aproximando crítica, hermenêutica e o sentido 

divinatório para as mais diversas épocas, autores e obras. Na esteira da liberdade 

concedida por Imannuel Kant ao juízo de gosto, Schlegel compreende não apenas a 

teoria, mas a crítica divinatória como um modo de intuição, ou seja, uma análise e 

compreensão crítica do objeto literário a partir da observação livre e desinteressada: 

Se tais exemplos viessem à luz, eu criaria coragem para compor uma 
teoria do romance que fosse uma teoria no sentido original da palavra: 
uma intuição espiritual do objeto, com o ânimo completamente 
tranquilo e sereno, como convém contemplar, com festiva alegria, o 
jogo significativo das imagens divinas. (SCHLEGEL, 2016, p. 538). 

 
 
 
Conclusão 
 
 

Em um de seus Fragmentos sobre Poesia e Literatura, publicados entre os 

anos de 1797 e 1803, Friedrich Schlegel afirma que a diferença entre o clássico e o 

progressivo, ou seja, entre as épocas da poesia, só pode ser compreendida em um estudo 

histórico que contemple ao mesmo tempo uma análise filológica (SCHLEGEL, 2016, p. 

9). Em outro fragmento, o de número 117 da Lyceum, o pensador indica que  “poesia só 

pode ser criticada por poesia”, devendo ser o juízo artístico um exercício igualmente 

criativo (SCHLEGEL, 1997, p. 38). Essas concepções corroboram a tese que 

levantamos nesse artigo de que, para o primeiro romantismo alemão, os âmbitos da 
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crítica, da teoria, da história e mesmo da critica criativa não podem ser pensados em 

separado. Assim, tanto o romance Conversa sobre a Poesia de Schlegel, como a 

Doutrina da Arte de August Wilhelm Schlegel devem ser compreendidas como obras 

nas quais as formas discursivas de compreensão da arte literária se interpenetram: 

O fio condutor dessa relação com a tradição é marcado pelo contexto 
da segunda metade do século XVIII, quando, logo de entrada, são 
nomeadas as três formas discursivas que se especificaram naquele 
momento: a teoria, a crítica e a história da arte (WERLE, 2014, 
p.13). 
 

 Nesse sentido, a polêmica em torno dos estudos diacrônicos, isto é, a crítica 

severa contra qualquer forma de estudo dos fenômenos literários em um viés histórico 

perde sua raison d’être pelo simples fato, comprovado desde os românticos, de que não 

se pode criticar ou teorizar sobre a arte sem contemplar a história dos fenômenos 

artísticos implícita em sua forma. Desde a época dos primeiros românticos, a questão da 

aproximação entre crítica, teoria e história da literatura é algo que se coloca como uma 

forma abrangente e natural de se conhecer os fenômenos da literatura. 
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